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Mirassol entra 
em campo hoje 

pela última 
vez no ano

O Mirassol entra em cam-
po pela última vez em 2021 
neste sábado pela rodada final 
da primeira fase da Série C 
do Campeonato Brasileiro. O 
duelo será contra o Novorizon-
tino em um clássico regional.
Apesar de o Leão já estar elimi-
nado e o Tigre já ter garantido o 
primeiro lugar no grupo, o técni-
co Eduardo Baptista garante que 
considera a partida importante 
para os clubes.   Pág.A6

Rio-pretense 
avança em torneio 

internacional
 de tênis

O tenista rio-pretense Ma-
teus Alves, de 20 anos, está 
na semifinal do future ITF M25 
Spring Open, na cidade de Jo-
anesburgo, na África do Sul.  
Nesta sexta-feira ele passou 
pelo atleta local Alec Beckley, 
por 2 sets a 0, parciais de 6/1 
6/4, e neste sábado (25) en-
frenta o britânico, Alastair Gray. 
Na semana passada ficou com 
o vice em duplas, no future ITF 
M25 Jozi Open.  Pág.A6

Do total, 95,95% foram fa-
voráveis à venda e 4,05% foram 
contrários. Além disso, 58,78% 
opinaram pela venda ao grupo 
Hapvida, enquanto 40,55% 
escolheram a SulAmerica.
O Grupo HB Saúde, teve fatura-

mento anual em 2020 de mais 
de R$ 300 milhões. O HB Saúde 
conta com uma carteira de cer-
ca de 130 mil beneficiários de 
planos de saúde. São 24,5 mil 
beneficiários de planos odonto-
lógicos.   Pág.A5

Rio Preto 
passa marca 
dos 97 mil 

casos de Covid
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto confirmou nesta sex-
ta-feira (24) mais 50 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
47 diagnosticados por exame 
PCR e três por TR antígeno. 
Com isso, a cidade chegou a 
97.033 casos no total, com 
uma média móvel de 40 ca-
sos leves e dois casos graves 
por dia. Também foi registrado 
mais um óbito pela doença, 
notificado quinta-feira. Pág.A5

Hospital inova 
e faz leilão 
beneficente 

por WhatsApp
Hoje e no dia 2 de outubro 

será realizado o 1º leilão virtu-
al beneficente do Hospital de 
Base (HB) de Rio Preto feito 
inteiramente por WhatsApp. 
Por meio da tecnologia, o HB 
espera unir as práticas no 
enfrentamento da pandemia 
da Covid-19 evitando aglo-
merações, com a praticidade 
para realização do evento e 
a solidariedade em prol do 
hospital.   Pág.A5

Programa de aceleração 
de startups da saúde 

busca empresas
Pág. A2

Nível de represas e vazamentos adiam fim do racionamento
A estiagem tem provocado dificuldades para o abastecimento de água de Rio Preto. Na Represa Municipal, o lago 1 está com 3,5 cm abaixo 
do vertedouro e no lago 3 1,5 cm. Com isso, o racionamento que já dura desde o dia 12 de maio segue sem previsão para ter fim. Pág.A2

TJ rejeita 
ação contra 
repasses da 
prefeitura à 
Santa Casa

Pág. A3

Edinho entrega 
ciclovia de 
8 km  e faz 

homenagem a 
Rodrigo Tozo

Pág. A3

Prefeito se 
esquiva sobre 

obrigatoriedade 
do passaporte 

da vacina
Pág. A3

Executivo 
assina

concessão para 
uso de áreas 
por entidades

Pág. A3

ARMAS 
PM apreen-
deu armas 
e produtos 
roubados 
de um mer-
cado com 
dupla de 
assaltan-
tes após 
o crime.             
Pág.A4

DROGA 
Baep apre-
endeu mais 
de 20 tijo-
los de ma-
conha com 
traficante, 

escondidos 
em carro e 
na casa do 

acusado.             
Pág.A4
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Segurança e tecnologia guiam 
o novo mercado de eventos
O setor de eventos foi um dos 

primeiros a paralisar suas ativi-
dades por conta da pandemia. 
Para se ter noção, estima-se que 
o mercado tenha tido prejuízo de 
R$ 270 bilhões entre março e 
dezembro do ano passado, além 
das inúmeras empresas quebra-
das e profissionais, que, de uma 
hora para outra, perderam seus 
empregos ou paralisaram sua 
atuação. Segundo o Sebrae, 
as perdas impactaram 98% do 
segmento, que conta com mais 
de 560 mil empresas no país. 
Entretanto, o avanço da vacina-
ção aponta uma luz para o setor, 
que mesmo devagar, já começa 
ensaiar uma retomada com uma oferta abrangente de eventos 
em função da demanda reprimida.

Ainda assim, o mundo não é mais o mesmo desde 2019 e 
com o setor de eventos não poderia ser diferente. Pontos como 
segurança e tecnologia serão a chave para garantir a satisfação 
dos usuários. Por mais que as autoridades públicas promovam 
o retorno gradativo dos eventos, é necessário entender que o 
consumidor está atento se o evento oferece as medidas mínimas 
necessárias para que ele se sinta seguro. Um evento desorga-
nizado, com aglomerações por todo o lado, não vai conseguir 
se manter por muito tempo.

No que tange a segurança, a organização dos eventos deve 
ter atenção a pontos como aglomeração (como filas para com-
pras de produtos ou para entrada e saída), e os locais deverão 
ser mais arejados e melhor planejados. Já a tecnologia entra 
justamente para trazer facilidades na hora de comprar o ingres-
so, bebida, comida, sair do evento ou escolher uma mesa, por 
exemplo, deixando a jornada mais agradável e fazendo toda a 
diferença.

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Agên-
cias de Viagens Corporativas (Abracorp), mostrou que mais de 
40% das empresas esperam que 2022 tenha uma retomada 
dos eventos de maneira próxima a 2019, isso contando apenas 
as feiras corporativas. E vale dizer que o segmento como um 
todo é muito maior e chega a movimentar mais de 13% do PIB 
brasileiro. Porém, só terá vez nesse mercado quem, além de 
apostar em segurança e tecnologia, estiver atento à experiência 
do cliente.

As pessoas foram obrigadas a aprender a se divertir e ser 
feliz sem sair do conforto de casa. Atualmente, o ato de pedir 
uma comida, juntar alguns amigos e assistir a um show online 
é certamente um forte concorrente ao mercado de eventos. 
Principalmente se na ocasião em que ele preferir sair não ficar 
satisfeito com a experiência fora de casa. Por exemplo, como a 
oferta vai ser abrangente, o consumidor poderá escolher entre 
três shows de samba no mesmo sábado. Certamente, ele vai 
preferir ir naquele que oferece a melhor experiência. Desde a 
compra do ingresso até o pagamento da conta e consumo no 
evento.

É por isso que a experiência e a personalização serão fun-
damentais na oferta de eventos e shows. Conhecer o cliente 
não é mais opcional. Em um mercado no qual a demanda vai 
ser altíssima, vencerá quem souber exatamente o que cada 
consumidor está buscando.

As pessoas querem voltar a vida normal, porém o mundo 
mudou com a pandemia do Covid 19. A tecnologia avançou uns 
5 anos em 1. Então é hora de olhar para o mercado e pensar. 
Como posso fazer para entregar a melhor experiência para o meu 
cliente? Quem achar essa resposta vai sair na frente!

Samuel Ferreira é CEO da MEEP, empresa de tecnologia 
especializada na oferta de soluções para o mercado de 
entretenimento, empresário com ampla experiência no 
mercado nacional e internacional e investidor de diversas 
empresas no Brasil e nos EUA.

ARTIGO Nível baixo da represa deixa 
fim de racionamento indefinido

A estiagem tem provocado 
dificuldades para o abasteci-
mento de água de São José 
do Rio Preto. Na Represa 
Municipal, o lago 1 está com 
3,5 cm abaixo do vertedouro 
e no lago 3 1,5 cm. Com isso, 
o racionamento que já dura 
desde o dia 12 de maio segue 
sem previsão para ter fim.

Para minimizar o desper-
dício de água, conter os va-
zamentos é uma prioridade. 
Segundo o Semae, as perdas 
de água chegam a 20,34% em 
Rio Preto. O número, apesar 
de chamar a atenção, é baixo 
quando comparado com a mé-
dia nacional. De acordo com o 
Instituto Trata Brasil, as perdas 
por vazamento em território 
nacional chegam a 39%. Em 
São Paulo, a média é de 35%.

“Rio Preto é destaque no 
Brasil no combate às perdas 
de água. Nossa cidade tem a 
9ª menor perda do país, se-
gundo o Instituto Trata Brasil. 
As perdas da água produzida 
pelo Semae são da ordem 
de 20,34%. O Semae tem 
um Programa Permanente de 
Redução de Perdas. A cidade 
já está adequada às metas 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

SEMAE

Dagmar de Menezes CÁCERES

de excelência estabelecidas 
para 2034, de 25% em per-
das na distribuição e de 216 
L/ligação/dia”, afirmou Fábio 
Furlan, gerente de Operação 
e Manutenção de Água do 
Semae.

A população pode comu-

nicar casos de vazamento 
de água pelo telefone 0800 
770 6666 ou pelo WhatsApp 
(17) 99638-8593. Nesta 
quinta-feira (23), moradores 
entraram em contato com o 
DHoje afirmando que há um 
vazamento na Rua Afonso 

Guimarães Júnior há quase 
três dias. Questionado sobre 
o vazamento, o Semae infor-
mou que realizou o serviço de 
manutenção durante a tarde 
desta quinta-feira e que ele 
deve ser concluído até essa 
sexta.

Sobre o fim do raciona-
mento que atinge atualmente 
cerca de 100 mil rio-preten-
ses, ainda não previsão para 
terminar. A orientação é para 
que a população continue 
economizando água.

“Rio Preto está pratica-
mente há 180 dias sem chu-
vas. O momento é de cautela. 
A população tem colaborado, 
mas não podemos descui-
dar. A palavra de ordem é: 
economizar água. Não existe 
previsão para fim o do racio-
namento. Dependemos de 
uma boa quantidade de chuva. 
Caso isso não aconteça nos 
próximos dias, a probabilidade 
para o fim do racionamento 
deverá ocorrer com a volta do 
período de chuvas, que geral-
mente acontece em outubro/
novembro. Até o momento, 
não há previsão de expansão 
do racionamento para outros 
bairros”, afirmou Jaqueline 
Reis, gerente de Obras e Pla-
nejamento do Semae.

Semae moni-
tora represas 
e vazamentos 
para equilibrar 
racionamento

PARTEC

Programa de aceleração de startups 
da saúde é lançado e busca empresas

O Parque Tecnológico de Rio 
Preto será palco de um programa 
de aceleração de startups da 
área de saúde, com o objetivo de 
preparar novos empreendedores 
do setor e conectá-los a investi-
dores. O programa Health Me Up 
é realizado pela iniciativa privada 
e tem apoio do poder público. 
Nesta quinta-feira (23) ocorreu 
o lançamento do projeto.

“Rio Preto tem essa vocação, 
uma cidade que é referência 
nacional em Saúde e que é em-
preendedora. Vejo este programa 
de aceleração como um gesto de 
cidadania, porque vamos crescer 
harmonicamente, coletivamen-
te”, afirmou o prefeito Edinho 
Araújo.

O Health Me Up vai selecionar 
até 12 iniciativas para passarem 
por uma imersão de consultorias 
e mentorias no ambiente do Par-
que Tecnológico de Rio Preto, ao 
longo de quatro meses. Ao fim 
deste processo, as participantes 
terão a oportunidade de apresen-

candidatar. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 7 de novem-
bro pelo site do programa (www.
healthmeup.com.br).

O Health Me Up tem rea-
lização das empresas Braile 
Biomédica, Grupo Cene, Ultra-X 
Medicina Diagnóstica, Shift e 
Unimed Rio Preto e é apoiado 
também pela Apeti (Associação 
dos Profissionais e Empresas de 
Tecnologia da Informação).

O programa será operado 
pela QuikDev, empresa especia-
lizada em estratégias para gerar 
inovação por meio do encontro 
de grandes empresas e star-
tups, em um modelo chamado 
de “corporate venturing”. As 
informações completas sobre 
o programa estão no site www.
healthmeup.com.br.

Da REDAÇÃO

tar seus projetos a investidores 
e captar recursos para viabilizar 
os negócios.

Os interessados devem estar 
trabalhando no desenvolvimento 
de alguma solução para a área 
da saúde. Não é necessário ter 
empresa constituída para se 

Divulgação

GRATUITO TRABALHO
Sesi tem hoje show

 Especial Jovem Guarda

O Teatro do Sesi de Rio Pre-
to recebe neste sábado (25), às 
20h, o show gratuito de Rogério 
& Seus Playbacks, no Especial 
Jovem Guarda. As reservas de 
ingressos podem ser feitas pelo 
sistema Meu Sesi, através do 
site da unidade: riopreto.sesisp.
org.br

Rogério traz canções de uma 
das grandes épocas musicais, a 
Jovem Guarda, com letras que 
descrevem o cotidiano descon-
traído dos jovens da década de 
1960. Agitando os nostálgicos 
sucessos através do seu ritmo 
musical, o grupo conquista as 
pessoas com clássicos como 
Calhambeque e Splish-Splash 
e promete fazer uma festa de 
arromba.

No show, seis músicos apai-
xonados por rock clássico deci-
dem voltar suas atenções para 
uma seleção de músicas de 

sucesso tocando o Rei Roberto, 
o tremendão Erasmo Carlos, 
Renato e seus Blue Caps, 
Celly Campello, Leno e Lilian 
e companhia.

O número de ingressos é 
limitado, sendo obrigatório a 
reserva pelo Meu Sesi para 
garantir o lugar na plateia. O 
Sesi São José do Rio Preto 
permanece c o m 
os protoco-
los de segu-
rança, com 
aferição da temperatu-
ra na entrada, higienização 
dos assentos e o uso obriga-
tório de máscara durante todo 
o evento.

SERVIÇO
Show Especial Jovem Guarda 

com Rogério & Seus Playbacks
Dia: 25 de setembro
Horário: 20h
Local: Teatro do Sesi São 

José do Rio Preto - Avenida 

Duque de Caxias, nº 4656 - Vila 
Elvira

Ingressos: Reservas pelo sis-
tema Meu Sesi no site: riopreto.
sesisp.org.br

Classificação: Livre
Duração: 60 min
Entrada gratuita

Da REPORTAGEM

Balcão encerra semana com 
721 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta sexta-feira (24) 
está oferecendo 721 oportuni-
dades de trabalho. As princi-
pais delas são para vendedor 
(42), atendente (31), soldador 
(21), consultor externo (20), 
empacotador (20), vendedor 
externo (18) garçom/garçonete 
(17), consultor de vendas (16), 
entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendimen-
to (11), ciências contábeis (5), 
engenharia civil (5), engenharia 
(5), engenharia elétrica (4), 
arquitetura (2), arquitetura (2), 
administração em Mirassol (2).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadastrar 
no Balcão de Empregos através 
do site da Prefeitura https://

www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/ e se candidatar às 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos tam-
bém está cadastrando trabalha-
dores interessados em oferecer, 
ou que já exercem, prestação 
de serviços de entrega. A ex-
pectativa da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico é que 
a demanda por novos postos 

de trabalho no setor continue 
crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/, a empresa pode 
fazer o cadastro e encaminhar 
uma busca por palavra chave 
“tipo entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência 
e perfil para o cargo. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM Divulgação

 Especial Jovem Guarda
sucesso tocando o Rei Roberto, 
o tremendão Erasmo Carlos, 
Renato e seus Blue Caps, 
Celly Campello, Leno e Lilian 
e companhia.

O número de ingressos é 
limitado, sendo obrigatório a 
reserva pelo Meu Sesi para 
garantir o lugar na plateia. O 
Sesi São José do Rio Preto 

c o m 

aferição da temperatu-
ra na entrada, higienização 
dos assentos e o uso obriga-
tório de máscara durante todo 
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NA PANDEMIA
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TJ rejeita ação 
envolvendo repasses 
da prefeitura com 
Santa Casa

Divulgação

TJ rejeita ação envolvendo repasses 
da prefeitura para a Santa Casa

Decisão do Tribunal de 
Justiça de São Paulo julgou 
improcedente ação popular 
protocolada pelo advogado 
rio-pretense Rogério Vinicius 
dos Santos que questionava 
convênio celebrado entra a 
Santa Casa de Rio Preto e a 
Prefeitura. O acórdão com a 
decisão foi publicado nesta 
sexta-feira, dia 23, pelo rela-
tor do caso, o  desembargador 
Francisco Bianco.

A ação apontava irregu-
laridades na prestação de 
serviços de saúde hospitalar 
aos usuários do SUS, durante 
o enfrentamento da pandemia 
de Covid-19 no município e 
pedia a restituição aos cofres 
públicos de eventuais valores 
indevidamente pagos pelo 
governo municipal.

Na ação Rogério dos San-

tos aponta que sejam realiza-
dos “descontos, incidentes nos 
próximos repasses pecuniários, 
relativamente aos valores que 
teriam sido indevidamente 
transferidos, em decorrência 
da mera disponibilização de 
vagas na UTI, sem a efetiva 
utilização”, consta em trecho 
da ação.

A prestação de serviços en-
tre a Santa Casa e a Prefeitura 
de Rio Preto, de acordo com 
o convênio, permitiu disponi-
bilização de leitos de UTI, ao 
custo de R$ 1,4 mil por cada 
unidade, para o período de 16 
de abril a 5 de maio de 2020 
e R$ 1,6 mil para o período de 
maio a agosto do mesmo ano.

Segundo o relator, não há 
evidencias que comprovariam 
gastos excessivos já que “não 
há que falar no excesso do 
valor correspondente a 50%, 
com relação àquele constante 
da Tabela do SUS, ao contrário 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

do alegado pela parte”, diz o 
relator.

O relator entendeu que a 
Lei Federal nº 8.089/90 não 
prevê a obrigatoriedade da dis-
ponibilização de qualquer tipo 
de serviço, a título gratuito, por 
meio do SUS, na participação 
complementar da iniciativa 
privada, no atendimento à 
população.

O relator Francisco Bianco 
diz que a prestação de servi-
ços por parte do hospital “não 
ostenta nenhuma ilegalidade, 
por força da disponibilização 
do serviço ao Ente Público”, 
finaliza.

D
ivulgação

Edinho diz que passaporte 
da vacina para prédios 

municipais “não foi discutido”
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) não pretende exigir neste 
momento a obrigatoriedade da 
apresentação de comprovante 
da vacinação contra a Covid-19 
para que os munícipes possam 
acessar os prédios públicos 
municipais. Questionado sobre 
a possibilidade pelo DHoje, ele 
limitou-se a dizer, por meio de 
nota, que “este assunto ainda 
não foi discutido”.

Mesmo que não pense em 
exigir a comprovação vacinal, 
em agosto, o prefeito assinou 
decreto para que os servidores 
e empregados municipais, inclu-
sive estagiários, se vacinassem 
contra a Covid.

No documento, que entrou 
em vigor no dia 28 do mês 
passado, Edinho considera a 
necessidade de conter a disse-
minação do vírus, garantindo o 
funcionamento dos serviços de 
saúde, de preservação da saúde 
pública e dos serviços públicos 
em geral.

O decreto se estende para 
funcionários de autarquias e fun-
dações da Prefeitura. De acordo 
com o documento, o servidor 
que se recusar, sem justa causa, 
a se vacinar, será punido por 
falta disciplinar.

Sobre a fiscalização do de-
creto consta que caberá a cada 
secretaria monitorar os servido-
res, empregados públicos e es-
tagiários que, sem justa causa, 
não se vacinaram, comunicando 
a Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas da Secretaria Municipal 
de Administração para adoção 
das providências legais e regu-
lamentares.

Nesta semana a Prefeitura 
de Rio Preto abriu processos 
administrativos para apurar a 
conduta de três servidores que 

não tomaram vacina contra 
Covid-19.

Opiniões divergen-
tes - O DHoje ouviu a opinião 
de rio-pretenses sobre a obri-
gatoriedade da apresentação 
de comprovante de vacinação 
contra a covid. Para o comer-
ciante Antonio Faria de Souza, a 
exigência é uma forma de incen-
tivar que todos sejam vacinados. 
“Sou favorável porque a pessoa 
vai ser forçada tomar a vacina. Te 
muita gente que não quer tomar. 
Isso é um absurdo”, diz.

Já para Roberto Domingues, 
profissional liberal, a exigência 
cerceia o ir e vir das pessoas. 
“Não acho justo exigir o com-
provante. Estou de acordo com 
o uso de máscaras e distan-
ciamento, mas a vacina não 
muda nada. O vírus pode ser 
repassado mesmo por aqueles 
já vacinados”.

Justiça - Enquanto a 
Prefeitura de Rio Preto não tem 
uma definição sobre a exigência 
de comprovante vacinal, a partir 

Raphael FERRARI 

do próximo dia 27 de setembro 
para acessar prédios do Tribunal 
de Justiça de São Paulo fica 
obrigado a apresentação do 
comprovante. A determinação 
segue portaria publicada pelo 
TJ e especifica as normas para 
o ingresso destes espaços pú-
blicos.

O comprovante da vacinação 
será exigido tanto para as pes-
soas que trabalham nos prédios 
da Justiça, como membros do 
Ministério Público, defensores 
públicos e servidores e estagi-
ários dessas instituições e fun-
cionários da OAB e de empresas 
terceirizadas, de instituições 
bancárias, de restaurantes e 
lanchonetes. A exigência é de ao 
menos uma dose recebida, mas 
em observância do cronograma 
vacinal instituído pelos órgãos 
de saúde.

Já o ingresso de pessoas 
com contraindicação da vacina 
contra a Covid só será permitido 
com prévia apresentação de um 
relatório médico justificando o 
óbice (o que impede) à imuni-
zação.

Prefeitura entrega ciclovia de 8 km 
e faz homenagem a Rodrigo Tozo
A Prefeitura de Rio Preto 

entregou no final da tarde des-
ta quinta-feira, 23, mais uma 
ciclovia em Rio Preto: a pista 
da avenida Bady Bassitt, com 8 
km de extensão no trecho que 
tem como ponto de partida a 
avenida Juscelino Kubitscheck, 
cruzamento com a rua Francis-
co Antônio dos Santos, até a 
Philadelpho Gouvea Netto.

O percurso recebeu o nome 
do rio-pretense Rodrigo Dias 
Tozo, um comerciante e ciclista 
que sofreu acidente fatal em 
dezembro de 2018. Ele pedala-
va em grupo pelo acostamento 
da rodovia Washington Luís, 
quando foi atingido por um 
carro.

“Essa homenagem dando o 
nome a esta ciclovia ao Tozo é 
uma forma de homenagear um 
atleta, um esportista que foi 
vítima da violência do trânsito, 
uma preocupação que quere-
mos externar. Aproveito ainda 
para anunciar que enviei hoje 
um projeto de Lei para a Câ-
mara, denominando a ciclovia 
que vai da avenida de Maio até 
a vicinal João Parisi como José 
Saran Neto, uma forma singela 
de deixar o nome dos rio-pre-
tenses, daqueles que amaram 
essa cidade”, anunciou o pre-
feito Edinho Araújo.

A ciclovia da avenida de 
Maio até a vicinal João Pari-
si possui aproximadamente 
1,66km. Agora, o sistema ci-
cloviário de Rio Preto passa de 
17km para 25km de extensão, 
ampliação de 47%.

O aumento das ciclovias 
favorece a mobilidade urbana 
sustentável e promove a in-
tegração da bicicleta com os 
demais veículos utilizados como 
meios de transporte na cidade. 
A entrega da via, além de ho-

menagear Rodrigo Tozo, marca 
o início da Semana Municipal 
Saran e Tozo de Conscientização 
e Prevenção de Acidentes com 
Ciclistas. O evento é uma reali-
zação da Secretaria de Esportes 
de Rio Preto em parceria com 
a UGC – União dos Grupos de 
Ciclismo.

“Entre os dias 23 e 25 de 
setembro teremos a Semana 
Tozo e Saran de Conscientização 
e Prevenção de Acidentes com 
Ciclistas, com uma série de 
atividades. As ações vão desde 
abordagens educativas, encon-
tro com ciclistas e motoristas e 
Pedalada Pela Vida”, destacou 
o secretário de Esportes Fábio 
Marcondes.

A programação inclui no dia 
24, às 18 horas, um encon-
tro com ciclistas e motoristas, 
no estacionamento do Centro 
Regional de Eventos, onde par-
ticipam de um bate-papo com 
Flávio Catarucci, representante 
da Polícia Rodoviária Federal.

Para fechar as atividades, 
no dia 25, às 8h30, é a vez da 
Pedalada pela Vida, que tem a 
presença confirmada de familia-
res de Tozo e Saran. A concen-

Da REDAÇÃO tração será no estacionamento 
do Centro Regional de Eventos, 
e os 150 primeiros ciclistas ga-
nham uma camiseta exclusiva.

Arlindo Tozo, pai de Rodrigo 
Tozo, esteve no local acompa-
nhado da esposa Marilde, da 
filha Maira e da nora, Greice 
Tozo. Ele falou da emoção e do 
prazer em ter o nome do filho 
em uma obra. “Quero apenas 
agradecer esse momento. Dizer 
da nossa felicidade com a ho-
menagem. Obrigado e que Deus 
possa retribuir tudo o que estão 
fazendo em memória do meu 
filho”, disse Arlindo.

Renata Saran, irmã de José 
Saran Neto, acompanhou a ho-
menagem ao lado do esposo Pi-
ragibe e disse que muitas vezes 
faltam palavras para agradecer o 
carinho e o reconhecimento dos 
atletas. “Sei que eles não voltam 
mais, porém sei que outros vão 
deixar de ir embora por conta de 
ações como esta”.

“A União dos Grupos de Ci-
clismo está fazendo o seu papel, 
em virtude do crescimento verti-
ginoso da modalidade da bike no 
período da pandemia. Tivemos 
um acréscimo de mais de 100% 
de pessoas pedalando nas ruas, 
então temos a responsabilidade 
de conscientizar essas pessoas 
sobre a importância do uso de 
capacetes, lanternas, farol, lu-
vas, e sempre obedecer às leis 
de trânsito. O evento tem por 
intuito aglutinar o seguimento 
e prestar uma homenagem a 
esses dois grandes ciclistas”, 
explica Fernando Furlan, repre-
sentante da UGC.

Após o descerramento da 
placa que ficará em um totem 
na avenida Bady Bassitt, o 
prefeito Edinho Araújo entregou 
uma réplica para a esposa do 
Rodrigo Tozo, Greici Gomes Tozo, 
e para Kelly Saran, esposa de 
José Saran.

municipais “não foi discutido”

Entidades recebem outorga para uso de áreas

O prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo assinou termo 
de permissão de uso de área 
pública para a Associação 
Fraterna e a Associação Bene-
ficente do Evangelho Quadran-
gular – ABEQ Solo Sagrado. A 
permissão é por cinco anos, 
podendo ser renovada por igual 
período.

“Permitir que essas insti-
tuições continuem mudando 
a vida de milhares de pessoas 
é um dever de todos. O ato de 
hoje é resultado de uma parce-

ria entre vários segmentos para 
que as associações continuem 
realizando trabalho de amparo 
aos mais necessitados”, afir-
mou o prefeito.

O pastor Paulo José da 
Silva, representante da Asso-
ciação Beneficente do Evange-
lho Quadrangular (ABEQ) Solo 
Sagrado,  ressaltou o apoio do 
prefeito e enalteceu o trabalho 
realizado pelos integrantes da 
associação.

“Feliz por mais esse tempo 
concedido e espero que a nossa 
Associação continue realizando 
seus trabalhos sociais, sempre 

servindo a comunidade. Esse 
apoio nos permite tranquili-
dade para dar sequência às 
atividades desenvolvidas com 
a comunidade”, disse.

A área da ABEQ Solo Sagra-
do está localizada na rua Ary 
Barroso, 255, e tem 3.100 m2.

Outra área com termo de 
concessão concedido nesta 
quarta-feira foi a da Associação 
Fraterna, instalada na rua José 
Castilho, 781, Residencial San-
ta Ana. O espaço com 1.500 
m2 é usado para acolhimento 
espiritual, palestras, atividades 
com crianças e adolescentes e 

distribuição de alimentos arre-
cadados para famílias carentes.

“A nossa realidade e nossa 
obrigação são ajudar ao próxi-
mo, seguindo os mandamentos 
de Deus. Que a nossa parceria 
e união continue e que a po-
pulação seja cada vez mais 
beneficiada”, destacou Sylvio 
Roberto Geraes, representante 
da Associação Fraterna.

Acompanharam a assinatura 
do termo os vereadores Bruno 
Moura, Jean Charles, Odélio 
Chaves, os secretários Zeca 
Moreira (Gabinete), Jair Moretti 
(Governo), Mário Soler (Comu-
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nicação Social) e o vice-prefeito 
e secretário de Planejamento 
Orlando Bolçone.

Ambas as instituições ofe-

recem atendimento social e 
de saúde a crianças, jovens e 
idosos em situação de vulne-
rabilidade.

Divulgação
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EM CASA

A Polícia Civil de Rio Preto 
irá investigar o caso de uma 
vendedora de 19 anos que 
inventou, às 21h30 da quarta-
-feira (22), ter sido estuprada 
para não contar para a mãe o 
motivo de ter chegado tarde 
em casa.

A falsa comunicação do 
crime foi descoberta no UPA 
Jaguaré, onde o médico res-
ponsável pelo exame constatou 
que a jovem não tinha lesões 
compatíveis com a de um 
estupro.

Para a mãe e os policiais 
militares, que foram acio-
nados a unidade de pronto 
atendimento, a vendedora 
inicialmente informou que foi 
abusada de um homem des-
conhecido nas mediações da 
Avenida Nossa Senhora da Paz 
em um lugar escuro.

Porém, assim que foi in-
formada sobre a constatação 
médica a jovem mudou seu 
discurso confessando ter in-
ventado a história para que 
sua mãe não soubesse que 
o motivo de ter chego tarde 
em casa seria porque ela teve 
relações sexuais e consensuais 
com seu namorado.

Para os policiais a mãe 
informou que está não foi a 
primeira vez que a vendedora 
inventou o ocorrido.

Após a apuração os poli-
ciais se dirigiram para a Central 
de Flagrantes e registraram um 
boletim de ocorrência com na-
tureza de comunicação de falso 
crime ou contravenção que foi 
encaminhado ao 3º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Filha inventa 
estupro para 
justificar ter 

chegado tarde
Da REDAÇÃO

Administrador compra caminhão 
em leilão online e perde R$ 37 mil

Na noite desta quinta-feira 
(23) a Central de Flagrantes 
registrou um boletim de ocor-
rência com natureza de este-
lionato no qual a vítima, um 
administrador de empresas 
de 49 anos, teve um prejuízo 
de mais de R$37 mil. O caso 
ocorreu às 13h30 da quarta-
-feira (22).

Para os policiais o admi-
nistrador informou que na 
data ele comprou em um 
site de leilões um caminhão 
para sua empresa, sendo que 
ele enviou via Transferência 
Eletrônica Disponível (TED) 
o pagamento no valor de 
R$37.170.

As negociações da compra 
estavam sendo realizadas 

por WhatsApp por um número 
com DDD 11, porém assim 
que a vítima solicitou a nota 
fiscal para realizar o seguro do 
veículo e conseguir retira-lo a 
pessoa deixou de responder as 
mensagens.

A Polícia Civil orientou o ad-
ministrador sobre suas possi-
bilidades penais e encaminhou 
a ocorrência para o 5º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO   
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GOLPE

A Central de Flagrantes 
registrou um boletim de 
ocorrência com natureza 
de estelionato

Arquivo DHOJE

OSCAR DIAS, natural de Fernandó-
polis/SP, faleceu aos 62 anos de idade. 
Era casado com Eliana Pedroso Costa 
Dias. Foi sepultado no dia 24/09/2021 
às 10:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemi-
tério São João Batista.

ANTONIO BOAVENTURA COR-
REIA, natural de Olimpia/SP, faleceu 
aos 95 anos de idade. Era viúvo e 
deixou seus filhos Antonio Sergio 
(falecido), Aurea Celia e Iara Maria. 
Foi sepultado no dia 24/09/2021 às 
09:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

AURELIA RAVAZI PERUSSI, natural 
de Fernando Prestes/SP, faleceu aos 
87 anos de idade. Era viúva e deixou 
seus fi lhos Reinaldo e José Carlos. Foi 
sepultada no dia 23/09/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório de Cedral 
para o cemitério Municipal de Cedral.

ARGIL MESSIAS COSTA, natural 
de Paulo de Faria/SP, faleceu aos 84 
anos de idade. Era viúvo e deixou seus 
fi lhos Maria Aparecida, Marilene, Vitor, 
Roselene, Zélia, Jesuina (falecida), 
Sandra, Raquel e Argil Filho. Foi se-
pultado no dia 22/09/2021 às 16:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

  FALECIMENTOS

BADY BASSITT
Motorista de aplicativo é preso por tráfico de drogas

Foram presos nesta 
quinta-feira (23) por po-
liciais militares da BAEP 
dois homens, incluindo um 
motorista de aplicativo, 
que estavam negociando a 
entrega de drogas em Bady 
Bassitt.

De acordo com as infor-
mações, policiais estavam 
em patrulhamento quando 

abordaram um rapaz e um 
adolescente, ocupantes de 
um carro modelo Fiesta, que 
confessaram estar na cidade 
para realizar uma transação 
de drogas, indicando que a 
pessoa com o entorpecente 
estaria conduzindo um veí-
culo modelo Onix e é moto-
rista de aplicativo.

Os militares realizaram 
um patrulhamento pela 
avenida principal de Bady 

Bassitt, localizaram e abor-
daram o motorista. No carro 
estavam escondidos 10 tijo-
los de maconha e R $211.

Os três envolvidos foram 
levados para a Delegacia 
Policial de Bady Bassitt, po-
rém apenas os dois maiores 
de 18 anos foram presos. 
O caso foi registrado como 
tráfico de drogas.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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FLAGRANTE

Um ajudante de pintor de 
36 anos e um desemprega-
do de 28 anos foram presos 
na tarde da última quinta-fei-
ra (23) após terem assalta-
do um mercado localizado 
no bairro São Francisco às 
9h15. Um dos criminosos 
também é suspeito de re-
alizar um assalto em uma 
empresa de cosméticos no 
Damha na terça-feira (21).

Uma equipe militar do 
BAEP foi acionada pelas 
vítimas do mercado. Se-
gundo ela, a dupla entrou 
no estabelecimento pegou 
uma peça de carne, chine-
los, pesou alguns legumes 
e quando se dirigia para o 
caixa anunciou o assalto 
mostrando suas armas de 
fogo.

Fora as mercadorias eles 
também levaram R$400 do 
caixa, o celular da funcio-

nária do mercado, carteira e 
celular de um cliente.

As vítimas informaram as 
características físicas dos 
criminosos e os policiais ini-
ciaram um patrulhamento, 
sendo que um dos militares 
conseguiu imagens das câ-

no roubo. Ele foi questionado 
e confessou sua participação 
no assalto e que em sua 
residência estavam algumas 
das mercadorias subtraídas 
que eram dois chinelos de 
borracha, uma sacola com 
dois pimentões e R$28.

Da REDAÇÃO

meras de segurança de um 
estabelecimento próximo que 
registrou o momento em que 
a dupla fugiu em um Fusca 
branco.

Mais tarde o desempre-
gado foi abordado enquanto 
conduzia o veículo utilizado 

CASA ARROMBADA

DUPLA

PM prende assaltantes de mercado com armas
Em seguida o homem in-

formou o apelido do segundo 
assaltante que já é conhecido 
pelo polícia e por isso os 
militares se descolaram para 
a residência do ajudante de 
pintor que também confes-
sou ter participado do crime 
e no seu imóvel localizaram 
um revólver calibre 32 mu-
niciado com seis cartuchos 
e um simulacro de revólver.

O ajudante também con-
fessou ter participado no 
assalto realizado no dia 22 
de setembro em um estabe-
lecimento próximo a represa.

Por fim a dupla foi levada 
para a Central de Flagrantes, 
onde foi presa e encaminha-
da para a carceragem da 
DEIC à disposição da justiça. 
O caso que foi registrado 
como roubo foi encaminhado 
para o 5º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Servente é preso com mais 
de 20 tijolos de maconha

Um servente de 21 anos 
foi preso por policiais militares 
da BAEP às 18h30 da quinta-
-feira (23) após abordagem na 
Avenida Abelardo Menezes. No 
seu carro e em sua residência 
foram encontrados mais de 20 
tijolos de maconha.

Os militares estavam em 
patrulhamento próximo a Uni-
versidade Paulista (UNIP), 
quando observaram o servente 
conduzindo um carro modelo 
Celta em alta velocidade.

Em revista pessoal foi loca-
lizado apenas um celular mas  
no carro os policiais apreen-
deram dois tijolos inteiros de 
maconha e mais dois pedaços 
do mesmo entorpecente.

O servente informou aos 
PMs que iria vender o quilo da 

droga pelo valor de R$1.450 
e posteriormente confessou 
que no forro do telhado da sua 
casa estavam escondidos mais 
tijolos.

Os policiais se deslocaram 
para a residência do rapaz, no 
bairro Eldorado, e encontraram 
20 tijolos e meio de maconha. 

Ainda na residência foram loca-
lizadas duas balanças.

O servente foi preso e en-
caminhado para a carceragem 
da DEIC e o caso foi registrado 
como drogas sem autorização 
e encaminhado ao 5º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

Supervisor tem eletrônicos 
e joias furtados

Um supervisor de 27 pro-
curou a Central de Flagrantes 
às 20h da quinta-feira (23) 
para relatar que na tarde do 
dia anterior a sua residência, 
no bairro Cidade Jardim, foi 
invadida e seus pertences 
foram furtados.

Em sua declaração a víti-
ma informou que ao chegar 
no imóvel observou que a 
porta e janela da sala foram 
arrombadas e que os quartos 
foram revirados, sendo que 
mais tarde  conseguiu cons-
tatar que foram subtraídos da 
residência um notebook, uma 
corrente de ouro, quatro per-
fumes, R$300 e um relógio 
de pulso.

Ele ainda relatou aos po-
liciais que no vidro da janela 
pode notar marcas digitais 
e por isso uma equipe da 
perícia técnica foi acionada 
ao endereço.

O caso foi registrado como 
furto qualificado e encami-
nhado ao 5º Distrito Policial. 

Colaborou – Bruna
MARQUES)
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Acabe com as dores 
inflamatórias aliando 

fisioterapia e alimentação

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

A dor inflamatória das articulações se desenvolve quando 
uma cascata de citocinas inflamatórias ativa e sensibiliza 
as terminações nervosas periféricas. Ocorre em diversas 
doenças pode aparecer ou piorar com o repouso e melhorar 
com o movimento, e o indivíduo pode apresentar dor notur-
na, ao acordar e dor acompanhada de rigidez pela manhã. 

A dor inflamatória podem ser diferenciadas em somática 
ou visceral. Em geral, a dor somática é bem localizada, 
contínua e aumenta com a pressão da área acometida, 
e a dor visceral é de localização mais difusa e em muitas 
vezes referida a outra área.

Patologias que causam dor nas articulações:
*Artrite reumatoide 
*Artrite anquilosante
*Reumatismo 
*Espondilite anquilosante 
*Artropatias 
*contusões 
*Lupus 
*Tendinite 

Como a fisioterapia age na dor inflamatória? 
Além de tratar as causas, a fisioterapia também pos-

sui técnicas para aliviar os sintomas da inflamação, bem 
como reduzir sua concentração e intensidade, acelerando a 
recuperação. Através de técnicas específicas para cada pa-
tologia onde podem ser usados aparelhos de eletroterapia, 
técnicas manuais e cinesioterapia afim de que restaurem 
a capacidade física e funcional dos pacientes.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), 55% 
das pessoas vivem com dores.

Quais são os alimentos mais inflamatórios para as ar-
ticulações?

- [ ] açúcar
- [ ] sal
- [ ] carboidratos refinados 
- [ ] Óleos vegetais 
- [ ] Manteiga 
- [ ] leite de vaca
- [ ] Gordura hidrogenada 

A alimentação anti inflamatórios  é essencial para pre-
venir e tratar as dores inflamatórias e consiste em uma ali-
mentação à base de nutrientes que possuem propriedades 
nutracelticas em favor da saúde, veja alguns alimentos que 
não podem faltar na mesa de quem tem dor? 

- [ ] peixes
- [ ] gengibre
- [ ] alho
- [ ] nozes
- [ ] brócolis
- [ ] Couve manteiga 
- [ ] azeite 
- [ ] Curcumina 
- [ ] Ingestão de 0,35 ml de água para cada kilo de 

peso corporal 
- [ ] Chás:
Alguns chás como o chá de gengibre ou chá de garra 

do diabo podem ajudar a aliviar as dores nas articulações 
por terem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, 
reduzindo a produção de substâncias inflamatórias como 
as prostaglandinas, aliviando as dores nas articulações.

Para fazer o chá de gengibre, deve-se colocar 1 cm da 
raiz de gengibre cortada em rodela ou ralada em 1 litro de 
água fervente e beber 3 a 4 xícaras do chá por dia. 

Já o preparo do chá de garra do diabo deve ser feito com 
1 colher (de chá) das raízes secas de garra do diabo em 1 
xícara de água e ferver em fogo baixo por 15 minutos. Coar 
e beber de 2 a 3 xícaras do chá por dia. Contra indicado 
para mulheres grávidas.

Conclui então que para a pessoa que sofre de dores 
inflamatórias alimentar -se com nutrientes anti-inflamató-
rios, tomar muita água e  praticar fisioterapia direcionada 
para cada caso é essencial para amenizar e sucumbir as 
dores. Fazendo com que a doença amenize ou desapareça. 
O estilo de vida saudável é o melhor remédio para qualquer 
tipo de enfermidade! Não podemos deixar fora dessa dupla 
de fisioterapia + alimentos um terceiro alvo para o sucesso 
do tratamento que é uma boa noite de sono!

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, es-
pecialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low 
carb nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora 
do método 3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude
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Acionistas aprovam venda do 
HB Saúde por R$ 650 milhões

Por R$ 650 milhões o HB 
Saúde de Rio Preto foi vendi-
do para o grupo HapVida em 
votação realizada no fim da 
noite desta quinta-feira, 23, 
entre os seus 500 acionistas.

Disputavam a compra a 
HapVida e a SulAmérica que 
acabou sendo derrotada no 
processo ao ofertar o valor de 
R$ 563 milhões. A votação 
ocorreu das 9h e se estendeu 
até as 21h desta quinta, no 
Clube dos Médicos. O resul-
tado foi anunciado por volta 
das 23 horas.

Do total de votantes, 
95,95% foram favoráveis à 
venda e 4,05% foram con-
trários. Além disso, 58,78% 

opinaram pela venda ao grupo 
Hapvida, enquanto 40,55% 
escolheram a SulAmerica.

O Grupo HB Saúde, teve 
faturamento anual em 2020 
de mais de R$ 300 milhões. 
É composto pela operadora 
de saúde de mesmo nome, 
do Hospital HBS Mirassol, de 
oito unidades ambulatoriais, 
por uma clínica infantil, cen-
tros clínicos e de diagnóstico, 
espaços de medicina pre-
ventiva, ocupacional e centro 
oncológico.

O HB Saúde conta com 
uma carteira de cerca de 130 
mil beneficiários de planos de 
saúde com 67% de planos co-
letivos e sinistralidade de 75% 
em 2020 e 89% em 2019. 
São 24,5 mil beneficiários de 
planos odontológicos.

Raphael FERRARI      
redacao@dhoje.com.br

EM ASSEMBLÉIA
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Hospital faz leilão virtual por
 WhatsApp hoje e dia 2

Hoje e no dia 2 de outubro 
será realizado o 1º leilão vir-
tual do Hospital de Base (HB) 
de Rio Preto feito inteiramente 
por WhatsApp. Por meio da 
tecnologia, o HB espera unir 
as práticas no enfrentamento 
da pandemia da Covid-19 
evitando aglomerações, com 
a praticidade para realização 
do evento e a solidariedade 
em prol do hospital.

Segundo o gerente de 
captação de recursos do HB, 
Rafael Albiero, o leilão é orga-
nizado por um grupo de Alva-
res Florence e terá sua renda 
revertida para o hospital. “Já 
tivemos leilões online em 
meio a pandemia, mas esse 
será o primeiro totalmente 
online. Estamos otimistas de 

que a arrecadação seja ainda 
maior neste formato”, afirmou.

Graças ao novo modelo de 
leilão também será possível 
diminuir os custos no trans-
porte dos animais para o local 
evento, além dos custos para 
os organizadores com aluguel 

o cadastro. Assim que ele for 
efetivado, em um chat parti-
cular, o participante receberá 
todas as opções do leilão 
como lista de prendas, lista 
dos gados, situação dos lotes 
e orientações de como dar um 
lance.

Da REPORTAGEM

de salões e estrutura para 
realizar o evento.

Como funciona? 
- Para participar basta en-
viar uma mensagem para o 
WhatsApp (17) 99758-0012 
para receber as opções para 

Divulgação 

Graças ao novo 
modelo de 
leilão também 
será possí-
vel diminuir 
os custos no 
transporte

PANDEMIA

Adultos recomeçam ser vacinados neste sábado

Depois de quase um mês 
sem vacina para o público 
acima de 18 anos, a secretaria 
de Saúde de Olímpia receberá 
880 doses para retomar a 
vacinação de quem ainda não 
conseguiu receber a primeira 
aplicação. O quantitativo re-
cebido representa cerca de 
60%, dos 1.500 olimpienses 
que aguardam a chegada da 
vacina.

Os interessados em rece-
ber a primeira dose devem 
procurar o salão da Fenossa 
ou o drive-thru da Avenida dos 
Olimpienses no sábado (25), 
das 8h às 16h. As quantidades 
são limitadas.

O município também rece-
beu novas remessas da Pfizer 
para antecipar de 12 para 8 se-
manas o intervalo de aplicação 
da segunda dose do imunizan-
te. A vacinação também ocorre 
neste sábado (25), das 8h às 
16h, no Recinto do Folclore, 
para quem tomou a primeira 
dose até o dia 31 de julho.

De acordo com a última 
atualização do Vacinômetro do 

Governo do Estado, o município 
já aplicou 77.193 vacinas, sen-
do 44.938 de primeira dose, 
o que representa 84,02% da 
população olimpiense total. 
Em relação ao quantitativo de 
moradores com o esquema 
vacinal completo, o que inclui 
as pessoas que tomaram as 
duas doses ou a dose única, 
o relatório mostra que Olímpia 
registra 32.224 vacinados, o 
que representa 58,45% da 
população total e 76,48% da 
população adulta.

A partir de segunda-feira 
(27) o município seguirá apli-
cando no Recinto do Folclore 
as segundas doses de Pfizer 
e Astrazeneca (com data de 
setembro no cartão) e também 
as doses de reforço dos imu-
nossuprimidos e a terceira dose 
de Pfizer para o público de 70 a 
79 anos, que já completou seis 
meses da segunda dose.

Já no salão da Fenossa se-
rão disponibilizadas a primeira 
dose para o público acima 
de 18 anos (caso não tenha 
esgotado o imunizante), as 
segundas doses de Coronavac 
e Astrazeneca (com data de 

Da REPORTAGEM

Rio Preto ultrapassa marca dos 97 mil casos de Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
sexta-feira (24) mais 50 ca-
sos de Covid-19 no município, 
sendo 47 diagnosticados por 
exame PCR e três por TR 
antígeno. Com isso, a cidade 
chegou a 97.033 casos no 
total, com uma média móvel 
de 40 casos leves e dois ca-

sos graves por dia.
Também foi registrado mais 

um óbito pela doença, tendo 
sido notificado na quinta-feira 
(23). Desde o início da pan-
demia são 2.780 mortes, 
com uma taxa de letalidade de 
2,8%. Considerando apenas 
os casos de 2021 são 62.270 
casos e 1.858 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 
485 pessoas foram consi-

deradas curadas da doença, 
totalizando 94.101 recupe-
rados, o equivalente a 96,9% 
dos casos. A cidade soma 
321.753 notificações de pa-
cientes atendidos com sinto-
mas gripais e 289.745 testes. 
O coeficiente de incidência 
20.912 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente Rio Preto re-
gistra 231 pessoas internadas 

com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 
108 na UTI e 123 na enfer-
maria, sendo 115 residentes 
de Rio Preto e 116 de outros 
municípios. Dentre os casos 
confirmados com Covid-19, 
são 116 internações, com 58 
na UTI e 58 na enfermaria. A 
taxa de ocupação em leitos de 
UTI é de 27% em Rio Preto e 
25,2% na região.

Vinicius LIMA 

MIRASSOL

agosto no cartão), além da 
dose de reforço para os idosos 
com 60 anos ou mais, que já 
completaram seis meses da 
segunda dose da vacina contra 
a Covid-19.

Para os adolescentes de 
12 a 17 anos, cuja vacinação 
atingiu quase 100% do público, 
a aplicação segue suspensa e 
será retomada assim que che-
gar novas doses.

Divulgação 
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Mirassol faz último 
jogo do ano contra 
Novorizontino hoje

O Mirassol entra em 
campo pela últi-
ma vez em 2021 
neste sábado pela 

rodada final da primeira fase 
da Série C do Campeonato 
Brasileiro. O duelo será contra 
o Novorizontino em um clássico 
regional.

Apesar de o Leão já estar 
eliminado e o Tigre já ter garan-
tido o primeiro lugar no grupo, 
o técnico Eduardo Baptista 
garante que considera a parti-
da importante para os clubes.

“Não tem nenhum valor em 
nível de classificação, mas não 
deixa de ser um clássico regio-
nal. Sempre Mirassol e Novori-
zontino travaram grandes jogos 
e não é por esse momento 
que vai perder a importância 
e a intensidade do jogo. Esta-
mos preparados para fazer um 
grande jogo e encerrar bem o 
Brasileiro”, afirmou o treinador.

Um fator que motiva o Mi-
rassol é a possibilidade de que-
brar um tabu diante do rival. O 
Leão não vence o Novorizonti-
no desde 2018. No primeiro 

turno, o Tigre levou a melhor 
e ganhou por um a zero. “Não 
são as mesmas pessoas, os 
mesmos técnicos e jogadores, 
mas são as mesmas torcidas e 
o torcedor leva muito em conta 
isso. A gente vai em busca do 
resultado e tentar quebrar esse 
tabu”, comentou Baptista.

O treinador do Mirassol ain-
da ressaltou que o confronto 
serve para fazer testes com 
jogadores que atuaram menos 
e definir quem fica no time em 
2022. “É um jogo para utilizar 
jogadores que não tiveram 
tantas oportunidades, alguns 
meninos que vem se desta-
cando no time sub-20. É um 
momento importante para fazer 
essas avaliações e a partir dai 
fazer todo um balanço do nosso 
elenco”, afirmou.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

TÊNIS Rio-pretense está na 
semifinal do Spring Open

O tenista rio-pretense 
Mateus Alves, de 20 
anos, está na semifi-

nal do future ITF M25 Spring 
Open, na cidade de Joanes-
burgo, na África do Sul.  Nesta 
sexta-feira (24) ele passou 
com tranquilidade pelo atleta 
local Alec Beckley, por 2 sets 
a 0, parciais de 6/1 6/4, e 
neste sábado (25) enfrenta o 
britânico, Alastair Gray.

Alves vem de bons resul-
tados. Na semana passada 
ficou com o vice em duplas, 
no future ITF M25 Jozi Open, 
também em Joanesburgo. 
Ele fez dupla com o brasileiro 
Igor Marcondes.  Os torneios 
distribuem premiação de 25 
mil dólares.  O atleta detém 

o seu melhor ranking da car-
reira, 505º do ranking da ATP 
até o momento.

“O jogo foi muito bom. 
Entrei bem confiante, princi-
palmente por causa do meu 
jogo de ontem, quando con-
segui salvar dois match-point. 
As condições aqui estão bem 
diferentes, jogo bem rápido, 
altitude. Hoje entrei bem 
agressivo e consegui aprovei-
tar bem as oportunidades que 
tive, controlei bem a situação. 
Agora é seguir com o foco e 
manter a intensidade alta. O 
jogo de amanhã é duro, ele 
vem de uma boa semana, foi 
campeão. Mas estou confian-
te e vou em busca de mais 
uma vitória”, afirmou Alves, 
único tenista profissional da 
cidade.

Da REDAÇÃO
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Estado libera público 
nos estádios dia 4

O Comitê Científico do 
Governo do Estado 
de São Paulo auto-

rizou a volta do público nos 
estádios de futebol a partir do 
dia 4 de outubro. A capacida-
de será limitada para 30%, 
com o cumprimento de todas 
as normas sanitárias e de 
prevenção contra a Covid-19. 
Após o dia 16 de outubro a 
capacidade será ampliada 
para 50%.

Para o ingresso nos está-
dios, os clubes devem exigir 
um comprovante com esque-
ma vacinal completo, ou seja, 

duas doses da vacina Corona-
vac, Astrazeneca e Pfizer ou 
dose única da Janssen.

Quem ainda não tiver con-
cluído o esquema vacinal, 
deverá ter tomado ao menos 
uma dose de vacina e apre-
sentar um teste negativo 
com validade de 48h para 
os do tipo PCR ou 24h para 
os testes de antígeno. O uso 
de máscara é obrigatório em 
todos os setores do estádio.

O governador de São Pau-
lo, João Doria, informou pelas 
redes sociais que a partir de 
novembro será liberada a pre-
sença do público em 100% da 
capacidade dos estádios.

Da REDAÇÃO

Record vence licitação, 
desbanca Globo e 

transmitirá Paulistão

O Campeonato Pau-
lista deixará de ser 
transmitido na Rede 

Globo em 2022. A Record TV 
venceu a concorrência pelos 
direitos de TV aberta do esta-
dual e vai exibir 16 partidas 
do Paulistão por temporada, 
sendo um jogo por rodada 
na primeira fase, um das 
quartas, uma semifinal e as 
duas finais.

A Record se junta ao You-
Tube como os parceiros de 
mídia para o novo ciclo de 
direitos que se inicia em 
2022. Assim como acontece 
nas principais competições 
do mundo - como Premier 
League, Champions League 
e Libertadores da América 
- a produção e geração de 
imagens do Paulistão serão 
realizadas pela FPF.

Segundo a Federação, 
isto garante  padronização na 
produção e uma identidade 
visual única nas transmis-
sões, independentemente de 
quem transmite, melhorando 
a percepção do produto para 
torcedores e patrocinadores.

“É com grande satisfação 

que anunciamos hoje um 
acordo novo, com uma emis-
sora gigante como é a Record 
TV. A emissora terá, a partir 
de 2022, o campeonato líder 
em audiência no Brasil. Será, 
sem dúvida, mais um ciclo 
de sucesso, agora em uma 
nova casa”, afirmou Reinaldo 
Carneiro Bastos, presidente 
da FPF.

No Paulistão, a Record TV 
terá exclusividade em TV aber-
ta, e o YouTube será a única 
plataforma digital aberta a 
transmitir os jogos. A FPF e a 
LiveMode, agência responsá-
vel pela comercialização dos 
direitos da competição, se-
guem negociando com outros 
parceiros as outras janelas de 
jogos. O anúncio dos novos 
contratos deve acontecer nas 
próximas semanas.

Da REDAÇÃO
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MIRASSOL X NOVORIZONTINO
SÉRIE C DO CAMPEONATO 
BRASILEIRO
DIA: 25/09
HORÁRIO: 17H
LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ MARIA 
DE CAMPOS MAIA (MIRASSOL)
TRANSMISSÃO: BAND E DAZN

Ficha técnica

Novorizontino hoje
turno, o Tigre levou a melhor 
e ganhou por um a zero. “Não 
são as mesmas pessoas, os 
mesmos técnicos e jogadores, 
mas são as mesmas torcidas e 
o torcedor leva muito em conta 
isso. A gente vai em busca do 
resultado e tentar quebrar esse 

da ressaltou que o confronto 
serve para fazer testes com 
jogadores que atuaram menos 
e definir quem fica no time em 
2022. “É um jogo para utilizar 
e definir quem fica no time em 
2022. “É um jogo para utilizar 
e definir quem fica no time em 

jogadores que não tiveram 
tantas oportunidades, alguns 

cando no time sub-20. É um 
momento importante para fazer 
essas avaliações e a partir dai 
fazer todo um balanço do nosso 

Tite convoca seleção com atletas 
que atuam na Europa

O técnico Tite convocou, 
nesta sexta-feira (24), 
a seleção brasileira 

para os jogos contra Venezuela, 
Colômbia e Uruguai, que vão 
ocorrer em outubro, válidos 
pelas eliminatórias da Copa 
do Mundo do Catar (2022). 
O comandante brasileiro cha-
mou jogadores que atuam 
no futebol inglês, que não se 
apresentaram à seleção na 
última convocação por causa 
de restrições inerentes à pan-
demia de covid-19 impostas 
pelos clubes da Premier League 
(liga profissional de futebol da 
Inglaterra).

O primeiro confronto do 
mês que vem será contra a 
Venezuela no dia 7, no estádio 
Olímpico de La UCV, na capital 
Caracas. Os venezuelanos são 
os lanternas da competição. 
Em seguida, os brasileiros 
viajam para Barranquilla, onde 

vão enfrentar a Colômbia, no 
dia 10, no Metropolitano de 
Barranquilla. Os comandados de 
Tite finalizam os compromissos 
do mês em casa, na Arena da 
Amazônia, em Manaus. O adver-
sário será o Uruguai, no dia 14.

Apesar de o primeiro duelo 
ser contra a Venezuela, a apre-
sentação da comissão técnica 
e dos jogadores terá início na 
segunda-feira (4) em Bogotá, 
na capital colombiana. A sele-
ção chega em Caracas somente 
na véspera do jogo, em 6 de 
outubro.

Esta foi a quarta convocação 
feita pelo treinador Tite, neste 
ano. Ele já havia convocado jo-
gadores anteriormente em duas 
oportunidades, para jogos das 
eliminatórias, e em uma ocasião 
para a disputa da Copa América.

Líder das eliminatórias Sul-
-Americana, com 100% de 
aproveitamento, o Brasil soma 
24 pontos em oito partidas dis-
putadas até o momento.

Apesar de constar na lista de 
convocados, o atacante Neymar 
ficará de fora do confronto com 
a Venezuela. O jogador terá de 
cumprir suspensão por ter toma-
do o segundo cartão amarelo na 
última rodada das eliminatórias, 
na vitória contra o Peru por 2 a 
0 na Arena Pernambuco, em 
Recife.

Se por um lado Tite não terá 
Neymar à disposição, por outro, 
ele poderá contar com o zaguei-
ro Marquinhos, que cumpriu 
suspensão contra os peruanos.

Dos 25 convocados, oito jo-
gadores que atuam na Inglaterra 
e apenas cinco jogam no Brasil. 
Confira a lista completa divulga-
da pelo treinador brasileiro:

OS CONVOCADOS
Goleiros
Alisson (Liverpool)
Ederson (Manchester City)
Weverton (Palmeiras)
Laterais
Danilo (Juventus)

Emerson Royal (Tottenham)
Alex Sandro (Juventus)
Guilherme Arana (Atlético 

Mineiro)
Zagueiros
Eder Militão (Real Madrid)
Lucas Veríssimo (Benfica)
Marquinhos (PSG)
Thiago Silva (Chelsea)
Meias
Casemiro (Real Madrid)
Edenílson (Internacional)
Everton Ribeiro (Flamengo)
Fabinho (Liverpool)
Fred (Manchester United)
Gerson (Oympique de Mar-

selha)
Lucas Paquetá (Lyon)
Atacantes
Antony (Ajax)
Gabigol (Flamengo)
Gabriel Jesus (Manchester 

City)
Matheus Cunha (Atlético de 

Madrid)
Neymar (PSG)
Raphinha (Leeds)
Vinícius Júnior (Real Madrid)

Agência BRASIL
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EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. LEANDRO GUGLIERMETTI CAETANO e EVELIN MICHAE-
LA DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de JOSÉ CARLOS PE-
REIRA CAETANO e de CLEIDE APARECIDA GUGLIERMETTI 
CAETANO e ELA fi lha de EDERSON JOSÉ DE AZEVEDO DOS 
SANTOS e de CARLA CRISTINA TOMAZINI;
2. MARCELO DE OLIVEIRA FREITAS e PATRICIA CHAVES 
VIEIRA, sendo ELE fi lho de ATAIDE JOSÉ DE FREITAS e de 
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREITAS e ELA fi lha de 
GÉSIO LUIZ VIEIRA e de REGINA NASCIMENTO CHAVES;
3. ANDRÉ LUÍS DE MORAES e SHEILA APARECIDA BATIS-
TA DA SILVA, sendo ELE fi lho de PEDRO COTA DE MORAES 
e de MARIA APARECIDA DA SILVA COTA DE MORAES e ELA 
fi lha de ANTONIO BATISTA DA SILVA e de ROSALINA RIBEIRO 
DA SILVA;
4. DANILO CESAR SOLIGO e THAÍS CRISTINA CORREIA, 
sendo ELE fi lho de JULIO CEZAR SOLIGO e de ANGELA 
MARIA RAMOS CARVALHO SOLIGO e ELA fi lha de WILSON 
CORREIA e de SOLANGE RIBEIRO COSTA CORREIA;
5. MARLOS LIZIAS DA SILVEIRA e CAMILA CAROLINA RUS-
SINI, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO LUIZ DA SILVEIRA e de 
MILCA OLIVEIRA DE CARVALHO DA SILVEIRA e ELA fi lha de 
ADEMIR JOSÉ RUSSINI e de MARTA SILVA RUSSINI;
6. PAULO HENRIQUE ALVES DE DEUS e INAYARA ROBER-
TA VANSAN, sendo ELE residente e domiciliado 2º Subdistrito 
desta cidade fi lho de JOSMAR JOSÉ FRANCISCO DE DEUS 
e de SÔNIA ALVES DE DEUS e ELA fi lha de GILMAR DOMIN-
GOS VANSAN e de LUSINEIS MORETTO VANSAN; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 24/09/2021.
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SPRING PLACE. Para ce-
lebrar a chegada da prima-
vera, o shopping Iguatemi 
está promovendo a segunda 
edição do Spring Place. Com 
talks, workshops e ofi cinas, 
o evento promete oferecer 
o colorido e a leveza da 
estação mais fl orida do ano 
para o centro de compras, 
juntamente com um grupo 
seleto de convidadas mais 
que especiais.

MATEUS ALVES, tenista 
rio-pretense, está na semifi -
nal do future ITF M25 Spring 
Open, na cidade de Joanes-
burgo, na África do Sul. Ele 
fez dupla com o brasileiro 
Igor Marcondes. Os torneios 
distribuem premiação de 25 
mil dólares.

ESPERANÇA NO AR. To-
dos estão adorando a queda 
dos números na pandemia. 
Contudo, países com altos 
índices de vacinação, por 
exemplo Israel, estão as-
sistindo o crescimento dos 
casos. Como a profi ssão do 
brasileiro é a esperança, to-
mara que aqui não aconteça 
o mesmo. 

FAVELA MARTE 3D, na 
Villa Itália, recebe a Carreta 
da Beleza, da La´Brizza Cos-
metics na próxima semana, 
nos dias 27, 28 e 29. Profi s-
sionais renomados da marca 
farão tratamentos nos cabe-
los de dezenas de pessoas.

SOLIDARIEDADE. A 1ª 
edição do Bazar Solidário, 
em prol do projeto Aquare-
la Estoril, do Centro Social 
Estoril, acontece hoje, das 
10h às 19h, no Buffet Marisa 
Abud. Entre os apoiadores 
da ação, está o empresário 
rio-pretense, José Eduar-
do Rissi. O público poderá 
comprar roupas femininas 
e masculinas, calçados e 
acessórios, incluindo peças 
de grife famosas, com preços 
a partir de R$ 9,99.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Vamos colaborar
Neste sábado, dia 25, das 10h às 19 horas, acontece no prédio 
do Buffet Marisa Abud, na avenida JK, de forma presencial, a 1ª 
edição do Bazar Solidário em prol do Projeto Aquarela Estoril, do 
Centro Social Estoril – Creche Irmã Julieta, em Rio Preto. Um grupo 
de mulheres está arrecadando produtos para a realização do bazar. 
O evento é liderado pelas empresárias, Cintia Sotini, Viviani Sotini e 
Thays Sotini, e também pelas advogadas Luanna Ismael, Amanda 
Ismael, Brna Ismael e Mariana Castro Zanon. 

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Respeitável público. Faltam apenas 4 dias para começar 

a 58ª Expo Rio Preto, um dos eventos do setor agroempresarial 
regional, com abertura marcada para o dia 29 agora e terminan-
do em 3 de outubro. A expo terá apenas uma edição especial 
de julgamentos durante cinco dias com mais de 900 animais. 
Em cumprimento às medidas sanitárias, não haverá presença 
de público. Em alto e bom som. Pra quem não sabe aqui vai 
uma informação que chama a atenção de quem gosta de ouvir 
rádio. Rio Preto tem hoje 16 emissoras autorizadas pela Ana-
tel, contando as daqui e de fora que, se instalam no município 
por conta do aumento de potência e com o propósito de faturar 
uns trocados. Isso é muito bom para o ouvinte e também para 
o freguês, que pode escolher seus melhores talentos, em sua 
maioria pregando o evangelho. As “piratas” aparecem sem pudor 
e acabam penetrando no “Dial” como ladrões da audiência legal 
em nome de Jesus. Falando em rádio, a Igreja Universal,  os 
bispos e pastores da fé, acabam de confirmar a compra de uma 
emissora de rádio,cujo arrendamento para transmissão de suas 
missões de fé vinham sendo transmitidas ha mais de 10 anos. 
O contrato foi assinado ha poucos dias atrás. Por incrível que 
possa parecer até o apresentador Ratinho trouxe o som da sua 
rádio Massa de José Bonifácio pra cá. Sintoniza 107,3.Trânsito 
barulhento. O Dia Mundial sem carro (em inglês: World Car Free 
Day) é uma data internacional celebrada nesta semana, em ci-
dades do mundo todo, que tem como objetivo estimular uma 
reflexão sobre o uso excessivo do automóvel, além de propor 
às pessoas que dirigem todos os dias que revejam a dependên-
cia que criaram em relação ao carro ou moto. Penso que não 
devemos discutir o fato, mas pelo menos pensar que, vivemos 
hoje numa cidade sem escapamento, barulho de montão, motos 
saindo pelo ladrão com escapamentos abertos muitos ônibus e 
pouco respeito ao trânsito. Pra quem não sabe, hoje temos 
circulando em nossas ruas e avenidas estreitas em torno de 405 
mil veículos, sendo 107 mil motos, uma frota de 250 ônibus de 
transporte intermunicipal. Os dados são da Secretaria de Trân-
sito, comandada por Amaury Hernandez. Multas a granel. Não 
custa nada avisar. Espalham-se pelas ruas e avenidas de Rio 
Preto mais 35 radares pra pegar quem não obedece as leis de 
trânsito.  As multas para os desavisados vão começar a aparecer 
a partir das próxima semana. Pensando bem...faltam 372 dias 
para as eleições de 2022... Ponto e basta!

Fique Sabendo
Após anunciar aporte de R$ 
250 milhões em investimentos, 
complexo turístico Barretos 
Country Thermas Park, um 
dos maiores complexos de 
entretenimento e lazer para 
a família no interior de São 
Paulo, abre 60 vagas de trabalho. 
Candidatos têm até o dia 30 de 
setembro para enviar currículos.

Edição Especial
A 58ª Exposição Agropecuária 
de Rio Preto 2020/2021 – 
Edição Especial Julgamentos 
será no Recinto Exposições 
Alberto Bertelli Lucatto, de 29 
de setembro a 03 de outubro, 
com coordenação geral da 
Secretaria de Agricultura, 
Pedro Pezzuto. Não haverá 
presença de público. A 58ª 
edição da Expo volta a ocorrer 
com objetivo de fomentar 
a agropecuária e manter 
o nome de Rio Preto com 
destaque no setor.

Noite Especial
Com show gratuito de Rogério 
& Seus Playbacks, no Especial 
Jovem Guarda, o Teatro do 
Sesi de Rio Preto recebe neste 
sábado, a partir das 20h. As 
reservas de ingressos podem 
ser feitas pelo sistema Meu 
Sesi, através do site da unidade: 
riopreto.sesisp.org.br   No show, 
seis músicos apaixonados por 
rock clássico decidem voltar 
suas atenções para uma seleção 
de músicas de sucesso tocando 
o Rei Roberto, o tremendão 
Erasmo Carlos, Renato e seus 
Blue Caps, Celly Campello, Leno 
e Lilian e companhia.

henriforne@gmail.com

Famosa Feira
O empresário, Josildo Pereira 
de Souza, o Dido, manda avisar 
que depois de 2 anos sem 
realizar eventos, a Ceagesp de 
Rio Preto fará a famosa Feira da 
Primavera, será realizado dias 
29 e 30 de setembro e 01 e 02 
de outubro. Entrada gratuita, 
com a participação de dezoito 
permissionários de f lores, 
plantas ornamentais e frutíferas, 
naturais e permanentes, artigos 
florais, acessórios de decoração 
para casa e jardim, além de 
várias barracas de artesanatos, 
frutas e comidas variadas. Os 20 
mil m² de área no entreposto, 
irão abrigar uma feira florida, 
colorida, de diferentes espécies, 
cores e perfumes e cheia de 
novidades.

Primavera
Com a chegada da estação das 
flores, a Estância Hidromineral 
Termas de Ibirá ficará ainda mais 
florida e linda, com a realização 
da 1ª Feira da Primavera, até 
o próximo domingo, dia 26 de 
setembro, na Agrosam Garden.

SPOTlight

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Fique por Dentro
A exposição “Jardim Cidade Norte”, realizada até terça-feira, 
dia 28, no Shopping Cidade Norte, em Rio Preto, reúne várias 
espécies de plantas voltadas à decoração, paisagismo - ambientes 
internos e externos -, apreciação e até mesmo gastronomia. A 
exposição gratuita está montada na entrada principal do centro 
de compras, lazer e serviços. A realização da exposição ‘Jardim 
Cidade Norte’ já virou tradição com a chegada da Primavera.

C/ Luizinho BUENO 

 Os empresários e sócios, Hilton Jamal e Paulo Leite 
em noite de inauguração de seu USINA BAR em Rio 

Preto.  Foto Luizinho Bueno

GolpedeMestre  
VOCÊ JÁ VIU A COCA COLA RECLAMAR QUE A DOLLY VENDE MAIS 
BARATO? QUEM OFERECE QUALIDADE NÃO TEME A CONCORRÊNCIA. 
Sorria, beba muita água e seja feliz!


